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• Decreto de Nº 012/2022, de 11 de Janeiro de 2022 – Dispõe sobre 

novas medidas de prevenção e controle para enfrentamento da covid-19, 
no âmbito do município de Livramento de Nossa Senhora/BA, e dá outras 
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DECRETO DE Nº 012/2022, DE 11 DE JANEIRO DE 2022. 

 
 

“Dispõe sobre novas medidas de prevenção e 
controle para enfrentamento da covid-19, no âmbito 
do município de Livramento de Nossa Senhora/BA, e 
dá outras providências.” 

 
 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, 
 
 CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco doença, de outros agravos, que o seu 
aceso é universal e igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na 
forma do art. 196 da Carta Constitucional; 
 
 CONSIDERANDO o aumento dos casos de COVID 19 no município de Livramento de 
Nossa Senhora e na região, bem como o grande surto de gripe em que estamos vivendo, situação 
esta que demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 
 
 CONSIDERANDO a superlotação de todas as Unidades de Saúde do Município de 
Livramento de Nossa Senhora, principalmente da UPA Dr. Marilton Tanajura Matias e do Hospital 
Dr. Ulysses Celestino da Silva. 
  
 DECRETA: 
 
 Art. 1º - A partir do dia 12 de janeiro até o dia 31 de janeiro de 2022, enquanto o cenário 
epidemiológico não sofrer alterações, fica proibida a entrada de pessoas em repartições públicas 
municipais, que não estejam portando o cartão de vacina (físico ou digital), de modo que comprove 
a imunização contra a COVID-19. 
 
 Art. 2º - A partir do dia 12 de janeiro até o dia 31 de janeiro de 2022, ficam proibidos a 
realização dos seguintes eventos públicos e, ou, privados: shows, torneios, campeonatos, reuniões de 
associações, cavalgadas, encontros de som automotivo, aniversários, casamentos, confraternizações, 
encontros em bares e outros, sendo abrangido todo e qualquer tipo de evento que gere aglomerações. 
 
 Art. 3º - A partir do dia 12 de janeiro até o dia 31 de janeiro de 2022, todo o comércio em 
geral bem como todas as agências bancárias, os seus respectivos correspondentes bancários, unidade 
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lotérica, supermercados, mercearias, açougues, peixarias, padarias, quitandas, farmácias, salões de 
beleza e barbearias devem seguir as normas e cuidados antissépticos, à risca, prezando pela 
aplicação de álcool em gel 70%, álcool 70% líquido ou solução composta por água e sabão líquido 
constantemente, devendo ser respeitada, inclusive, a obrigatoriedade do uso de máscara, organização 
das filas com o distanciamento mínimo 02 (dois) metros entre cada cliente e controle de clientes que 
adentram o respectivo estabelecimento, para evitar aglomerações. 
 
 Art. 4º - A PARTIR DO DIA 12 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE JANEIRO DE 2022, 
FICA DETERMINADO O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO EM TODOS 
OS AMBIENTES PÚBLICOS E PRIVADOS, DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA 
SENHORA/BA. 
 
 Art. 5° - A Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária, os profissionais de saúde, 
a diretoria do Hospital, da UPA, os agentes de vigilância epidemiológica e todos os Coordenadores 
dos PSFs, poderão solicitar o auxílio de força policial nos casos de recusa ou desobediência por 
parte de pessoa submetida às medidas supracitadas. 
 
 Art. 6º - As infrações administrativas serão punidas com as seguintes penalidades, sem 
prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa, sendo elas: 

- Advertência verbal; 
- Multa; 
- Embargo; 
- Interdição; 
- Cassação do Alvará de Localização, Funcionamento do Estabelecimento e sanitário. 

 
 Parágrafo único. A autoridade competente poderá impor uma ou mais sanções previstas 
neste artigo, conforme o caso exigir, podendo as penalidades de natureza administrativa e/ou civil 
cumular-se com as sanções penais. 
 
 Art. 7º - A penalidade de advertência verbal somente poderá ser aplicada na hipótese de 
descumprimento da obrigação do uso de máscaras, todas as demais hipoteses serão penalizadas com 
as demais penalizações acima explicitas. 
 
 Parágrafo único. Em caso de desobediência ou de não acatamento da orientação, o infrator 
ficará sujeito à penalidade de multa. 
 
 Art. 8º - A multa será corrigida periodicamente, com base nos índices estabelecidos na 
legislação pertinente, devendo ser observada a gravidade da infração cometida, a ser aferida e 
descrita pelo servidor municipal designado para a fiscalização, podendo ser aplicada em dobro no 
caso de reincidência, atendendo os seguintes critérios: 
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Livramento de Nossa Senhora

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YZ63ZUGC4WU8LL3CIGE8TA

Terça-feira
11 de Janeiro de 2022

3 - Ano  - Nº 3631



  
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 
GABINETE DO PREFEITO 

  

Praça Dom Hélio Paschoal, 94 – Centro – Livramento de Nossa Senhora – BA – CEP.: 46.140-000 
CNPJ: 13.674.817/0001-97                   Fone.: (77) 3444-2900   

Email.: livramento.gabinete@gmail.com    - Home page: www.livramento.ba.gov.br 
  

 § 1º - caso de infringência realizadas por pessoas naturais a multa poderá variar de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais) a R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). 
 § 2º - No caso de infringência ocorridas por pessoas jurídicas e/ou comerciantes a multa 
poderá variar de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e 
cinquenta reais) por funcionário, empregado, servidor, colaborador, proprietário ou cliente. 
 § 3º - Na desobediência, a multa poderá ser de até R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
 
 Art. 9º - Sem prejuízo das sanções de natureza civil, administrativa ou penal cabíveis, nos 
casos previstos neste Decreto, durante a vistoria administrativa, poderão ser aplicadas as penalidades 
de multa, cassação do Alvará de Localização, Funcionamento do Estabelecimento e sanitário, 
interdição ou embargo. 
 § 1º - As penalidades de multa, interdição ou embargo independem de prévia notificação. 
 § 2º - A cessação das penalidades de embargo ou interdição dependerá de decisão da 
autoridade administrativa competente após a apresentação, por parte do autuado, de defesa e 
proposta de adequação, se comprometendo ao atendimento da legislação. 
 
 Art. 10° - As infrações serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com a 
lavratura de auto de infração ou, nos casos de cassação do Alvará, com a notificação, observado o 
rito estabelecido neste Decreto. 
 
 Art. 11° - O auto de infração conterá: 

- o nome do infrator ou responsável, seu domicílio ou residência e demais elementos 
necessários à sua qualificação e identificação; 
- o local, data e hora em que a infração foi constatada; 
- o dispositivo legal transgredido e a descrição sucinta da infração em termos genéricos; 
- o preceito legal que autoriza a imposição de penalidade; 
- as assinaturas do autuante, do autuado ou seu representante legal, e nas suas recusas, deve 
o fato constar no respectivo auto; 

 
 Art. 12° - em caso de aplicação de multa, concessão do prazo de dez dias, para que o 
infrator recolha a multa imposta ao Tesouro Municipal, sob pena de inscrição do seu valor em 
Dívida Ativa. 
 Parágrafo único. As omissões ou incorreções não acarretarão nulidade do auto de infração, 
quando no processo constarem elementos suficientes a comprovar a ocorrência da infração e/ou a 
responsabilidade do infrator. 
 
 Art. 13° - Para a imposição da penalidade e sua graduação, a autoridade competente deverá 
levar em conta: 

- a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a 
saúde pública; 
- os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento das normas de combate à pandemia. 
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 Parágrafo único. Corrigida as razões do auto de infração e considerando a gravidade do 
fato originário, a pedido da parte autuada, a autoridade competente, no devido processo 
administrativo, poderá reduzir a multa em até 50% (cinquenta por cento) do seu valor original. 
 
 Art. 14° - A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas por este 
Decreto e pelos anteriores relativos às medidas de enfrentamento ao coronavírus, será realizada 
pelas autoridades de saúde e/ou servidores autorizados pela vigilância sanitária, conforme orientação 
ao enfrentamento ao coronavírus, e com o apoio dos órgãos de segurança pública. 
 
 Art. 15° - Tendo em vista o aumento expressivo no número de casos de Covid-19 nos 
últimos dias, a Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora, juntamente com todas as suas 
secretarias municipais, disponibilizará veículos e funcionários para atuarem no combate e 
fiscalização ao Covid-19. 
 
 Art. 16° - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 
de acordo com a situação epidemiológica do município, e o seu descumprimento acarretará a 
punição dos responsáveis, podendo responder por crime contra a saúde pública, Art. 267 e 269, 
periclitação da vida e da saúde, Art. 131, todos do Código Penal, bem como podendo ocasionar a 
apreensão do veículo/mercadoria ou interdição do estabelecimento, sem prejuízo de demais sanções 
nos termos da Lei, se preciso, com o uso da força policial emprestado pela Companhia da Policia 
Miliar da Bahia, com atuação no município de Livramento de Nossa Senhora – BA. 
  

 Art. 17° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE,  
 PUBLIQUE-SE  

   E CUMPRA-SE. 
 

 
Livramento de Nossa Senhora/BA, Gabinete do Prefeito, em 11 de janeiro de 2022. 

 
 

 
JOSÉ RICARDO ASSUNÇÃO RIBEIRO 

- Prefeito Municipal - 
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